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ค าน า 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จัดตั้งตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.  2546 เพ่ือจัดและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน ซึ่งตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 ก ำหนดเป็นระดับกำรศึกษำ 
ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษำ ถึงระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ให้เป็นไปอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีหน่วยงำนในสังกัดประกอบด้วย ส ำนักต่ำงๆ ในส่วนกลำง  
24 ส ำนัก หรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 225 เขต สถำนศึกษำในสังกัด  
จ ำนวน 29 ,948 แห่ง มีครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  จ ำนวน 533,866 คน ในปีกำรศึกษำ 2562  
จัดกำรศึกษำให้แก่นักเรียน จ ำนวน 6,653,160 คน อีกทั้งเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกจ ำนวนมำก  
รวมถึงผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรศำสนำ ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนไปสู่เป้ำหมำยที่เป็นเอกภำพ 
ให้บริกำรแก่ผู้เรียนและประชำชนอย่ำงมีสัมฤทธิผล มีประสิทธิภำพ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน จึงได้จัดท ำแผนฉบับนี้ขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือเป็นระยะแรกของแผน 5 ปี ที่จะสอดรับกับก ำหนดเวลำ 
ของแผนยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580 ทั้งนี้ ตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ .ศ. 2562 จึงได้ปรับเวลำ
ช่วง 5 ปีแรกเป็น 3 ปีแรก ปี พ.ศ. 2563 - 2565 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หวังเป็นอย่ำงยิ่ งว่ำเอกสำร แผนฉบับนี้   
จะช่วยน ำทิศทำงกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัดไปในทำงเดียวกัน ส่งผลให้กำรพัฒนำกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำนของประเทศไทยขับเคลื่อนอย่ำงมีพลวัตต่อกำรพัฒนำประเทศ และสนองตอบต่อแผนยุทธศำสตร์ชำติ 
พ.ศ. 2561 - 2580 ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 

 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรโดยจัดท ำเป็น  
แผนห้ำปี และต้องสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ  
ด้ำนต่ำงๆ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภำ และแผนอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง โดยในวำระเริ่มแรก ให้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรเป็นแผนสำมปี โดยมีระยะเวลำตั้งแต่ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจึงได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร  
ระยะห้ำปี ในวำระแรกได้จัดท ำเป็นแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) โดยศึกษำวิเครำะห์      
ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับต่ำงๆ และแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)             
ของกระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่งแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ดังกล่ำว จัดท ำขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรก ำหนดแนวทำงและเป้ำหมำย ในกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน 
ในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกันอย่ำงมีเอกภำพ  
บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก ำหนดร่วมกัน และเพ่ือสนับสนุนกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ  
และแผนกำรปฏิรูปประเทศ เข้ำสู่ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) 
 สำระส ำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติรำชกำรทั้งหมด 6 เรื่อง ได้แก่                
1) กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 2) กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถ         
ในกำรแข่งขันของประเทศ 3) กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 4) กำรสร้ำงโอกำส  
ในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 5) กำรจัดกำรศึกษำ     
เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร  
จัดกำรศึกษำ โดยมีเป้ำหมำย ตัวชี้วัด แนวทำงกำรพัฒนำ แผนงำน/โครงกำรส ำคัญในแผนปฏิบัติรำชกำร  
แต่ละเรื่องดังกล่ำว อีกทั้งได้เสนอแนวทำงกำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ โดยกำรสร้ำงกำรรับรู้และเข้ำใจ 
ให้กับผู้บริหำรและบุคลำกร กำรเน้นย้ ำให้ผู้บริหำรหน่วยงำนใช้แผนดังกล่ำวเป็นกรอบในกำรก ำหนดนโยบำย
และแผนที่ เกี่ยวข้อง กำรบูรณำกำรแผนดังกล่ำว สู่แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำนในสังกัด  
และกำรก ำกับ ติดตำม รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนโดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงเป็นระบบ 
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ส่วนที่ 2 ความเป็นมา 

หลักการและเหตุผล 

 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ก ำหนดในมำตรำ 10 ถึงกำรจัดกำรศึกษำที่  
“ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกำสเสมอกันในกำรรับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้
อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย” และต่อมำในปี พ.ศ. 2560 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
พุทธศักรำช 2560 ก ำหนดในมำตรำ 54 ให้ “รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำเป็นเวลำสิบสองปี 
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย ” และค ำสั่งหัวหน้ำ 
คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ 28/2559 เรื่องให้จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 15 ปี โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย  
ซึ่งก ำหนดให้ “กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 15 ปี” หมำยควำมว่ำ กำรศึกษำตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษำ (อนุบำล)
(ถ้ำมี) ระดับประถมศึกษำ จนถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช. 3) หรือเทียบเท่ำ 
และให้หมำยควำมรวมถึงกำรศึกษำพิเศษและกำรศึกษำสงเครำะห์ด้วย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน ในฐำนะต้นสังกัดของสถำนศึกษำของรัฐกว่ำ 29,948 แห่ง (ข้อมูล ณ 10 มิถุนำยน 2562) ซึ่งมีที่ตั้ง
ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ จึงมีภำรกิจส ำคัญในกำรจัดและส่งเสริมกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตั้งแต่ระดับ 
ก่อนประถมศึกษำจนถึงมัธยมศึกษำตอนปลำย เพ่ือสิทธิโอกำสในกำรได้รับกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
ของผู้เรียน และเพ่ือบรรลุภำรกิจข้ำงต้น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงได้มีกำรจัดท ำแผน
และด ำเนินกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในทิศทำงดังกล่ำว โดยสอดคล้องกับตำมนโยบำยและแผน
ระดับชำติของรัฐบำลมำอย่ำงต่อเนื่อง 
 ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรีจำกกำรประชุมวันที่ 4 ธันวำคม 2560 เห็นชอบกำรจ ำแนกแผนออกเป็น  
3 ระดับ ประกอบด้วย แผนระดับที่ 1 ยุทธศำสตร์ชำติ เป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ ใช้เป็นกรอบ  
ในกำรจัดท ำแผนต่ำงๆ ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกัน แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ และแผนควำมมั่นคง และแผนระดับที่ 3 
หมำยถึง แผนที่จัดท ำขึ้นเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของแผนระดับที่ 1 และ 2 ให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
หรือจัดขึ้นตำมที่ กฎหมำยก ำหนด หรือจัดท ำขึ้ นตำมพันธกรณีหรื ออนุสัญญำระหว่ำงประเทศ  
ทั้งนี้ แผนระดับท่ี 1 และ 2 เป็นแผนที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติเสนอ 

 นอกจำกนี้ พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยจัดท ำเป็น 
แผนห้ำปี และต้องสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ  
ด้ำนต่ำงๆ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภำ และแผนอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้อง โดยในวำระเริ่มแรก ให้แผนปฏิบัติรำชกำรกำรของส่วนรำชกำรเป็นแผนห้ำปี ให้จัดท ำเป็น  
แผนสำมปี โดยมีห้วงระยะเวลำตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2565 
 ดังนั้น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรระยะห้ำปี  
ในวำระแรกได้จัดท ำเป็นแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) โดยกำรศึกษำ วิเครำะห์ 
ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่  2 ตำมที่คณะรัฐมนตรีให้ควำมเห็นชอบ  
ซึ่งแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) นี้ จัดท ำขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรก ำหนดแนวทำง 
และเป้ำหมำยในกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
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ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกันอย่ำงมีเอกภำพ บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก ำหนดร่วมกัน โดย ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้จัดท ำรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ในกำรขับเคลื่อนแผนสู่กำรปฏิบัติได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรม และตอบสนองต่อกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศเข้ำสู่ระบบติดตำม และประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) 
กรอบแนวคิด 

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 เป็นกฎหมำยสูงสุดในกำรปกครองประเทศ  
ที่ยังคงเจตนำรมณ์ยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยได้ระบุข้อมำตรำ     
ที่ต้องน ำไปใช้บังคับในกำรจัดกำรศึกษำ กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ และกำรเข้ำรับบริกำร
กำรศึกษำของประชำชน ในประเด็นส ำคัญที่เก่ียวข้องกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ดังนี้ 
 1.1 รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำเป็นเวลำสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน 
จนจบกำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย 
 1.2 รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำร่ำงกำย 
จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภำคเอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร 
 1.3 รัฐต้องด ำเนินกำรให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรในระบบต่ำงๆ รวมทั้งส่งเสริม
ให้มีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีกำรร่วมมือระหว่ำงรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภำคเอกชน  
ในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ โดยรัฐมีหน้ำที่ด ำเนินกำร ก ำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำว
มีคุณภำพและได้มำตรฐำนสำกล 
 1.4 กำรศึกษำทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชำติ สำมำรถเชี่ยวชำญได้
ตำมควำมถนัดของตน และมีควำมรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชำติ 
 1.5 ในกำรด ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำ หรือให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำ   
รัฐต้องด ำเนินกำรให้ผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตำม ควำมถนัดของตน 
 1.6 ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในกำรช่วยเหลือผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำ  
ในกำรศึกษำ และเพ่ือส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพครู 
 1.7 ให้ด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศในด้ำนกำรศึกษำ ดังต่อไปนี้ 
  1.7.1 ด ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำ เพ่ือให้เด็กเล็ก
ได้รับกำรพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย 
 1.7.2 ด ำเนินกำรตรำกฎหมำยเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ  
ตำมวัตถุประสงค์ข้อ 1.6 
 1.7.3 ให้มีกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรองและพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูและอำจำรย์  
ให้ได้ผู้มีจิตวิญญำณแห่งควำมเป็นครู มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริง ได้รับค่ำตอบแทน ที่เหมำะสม       
กับควำมสำมำรถและประสิทธิภำพในกำรสอน รวมทั้งมีกลไกสร้ำงระบบคุณธรรมในกำรบริหำรงำนบุคคล    
ของผู้ประกอบวิชำชีพครู 
 1.7.4 ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนได้ตำมควำมถนัด และ
ปรับปรุงโครงสร้ำงของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว โดยให้สอดคล้องกันทั้งในระดับชำติและระดับพ้ืนที ่
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 2. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560  ก ำหนดให้รัฐมียุทธศำสตร์ชำติ   
เป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนตำมหลักธรรมำภิบำล เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนต่ำงๆ  
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกัน ต่อมำได้มีกำรตรำพระรำชบัญญัติกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2560  
ซึ่งก ำหนดให้หน่วยงำนรัฐทุกหน่วยมีหน้ำที่ด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติ  
พ.ศ. 2561 - 2580 โดยมีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว 
ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยกำรประเมินผลกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
พ.ศ. 2561 - 2580 ประกอบด้วยควำมอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
กำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรกระจำยรำยได้ กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศ ควำมเท่ำเทียม  
และควำมเสมอภำคของสังคม ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ คุณภำพสิ่ งแวดล้อมและควำมยั่ งยืน 
ของทรัพยำกรธรรมชำติ และประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำรของภำครัฐ  
กำรพัฒนำประเทศในช่วงเวลำของยุทธศำสตร์ชำติ จะมุ่งเน้นกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำควำมมั่นคง 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในรูปแบบ “ประชำรัฐ” ซึ่งยุทธศำสตร์ 
กำรพัฒนำประเทศ 6 ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 1) ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง 2) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 4) ยุทธศำสตร์
กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 5) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุล และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

 3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นแผนแม่บทเ พ่ือบรรลุ เป้ำหมำยตำมที่ ก ำหนดไว้  
ในยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ เป็นแผนที่จัดท ำไว้เ พ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย  
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมนั้น  
รวมทั้งกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
ซึ่งประเด็นแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ควำมมั่นคง 2) กำรต่ำงประเทศ  
3) กำรพัฒนำกำรเกษตร 4) อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 5) กำรท่องเที่ยว 6) กำรพัฒนำพ้ืนที่ 
และเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ 7) โครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจ 
ขนำดกลำง และขนำดย่อมยุคใหม่ 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม  
11) กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 12) กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 13) กำรสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี  
14) ศักยภำพกำรกีฬำ 15) พลังทำงสังคม 16) เศรษฐกิจฐำนรำก 17) ควำมเสมอภำคและหลักประกันทำงสังคม 
18) กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 19) กำรบริหำรจัดกำรน้ ำทั้งระบบ 20) กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพ
ภำครัฐ 21) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 22) กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม และ  
23) กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
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 4. แผนการปฏิรูปประเทศ 
 แผนกำรปฏิรูปประเทศ จัดท ำขึ้นเพ่ือก ำหนดกลไก วิธีกำร และขั้นตอนกำรปฏิรูปประเทศ 
ในด้ำนต่ำงๆ โดยกำรปฏิรูปประเทศต้องด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
ประกอบด้วย ประเทศชำติมีควำมสงบเรียบร้อย มีควำมสำมัคคี สังคมมีควำมสงบสุข เป็นธรรม  
และมีโอกำส อันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดควำมเหลื่อมล้ ำ มีคุณภำพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ 
ทั้งนี้ กำรปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ประกอบด้วย 12 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนกำรเมือง 2) ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 3) ด้ำนกฎหมำย  
4) ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม 5) ด้ำนเศรษฐกิจ 6) ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้ำนสำธำรณสุข 
8) ด้ำนสื่อสำรมวลชนและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 9) ด้ำนสังคม 10) ด้ำนพลังงำน 11) ด้ำนกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 12) ด้ำนกำรศึกษำ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ 
มีแผนงำนเพ่ือกำรปฏิรูป 7 เรื่อง ได้แก่  1)  ระบบกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ โดยรวมของประเทศ  
โดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติฉบับใหม่ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 2) กำรพัฒนำเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
3) กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 4) กลไกและระบบกำรผลิต คัดกรอง และพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครู 
และอำจำรย์ 5) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 6) กำรปรับโครงสร้ำง
ของหน่วยงำนในระบบกำรศึกษำ เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยในกำรปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และ 7) กำรปฏิรูป
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยกำรพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 

 5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ 
และเป้ำหมำย รวมทั้งยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 10 ยุทธศำสตร์ โดยมี 6 ยุทธศำสตร์ตำมกรอบยุทธศำสตร์ชำติ 
พ.ศ. 2561 – 2580 และอีก 4 ยุทธศำสตร์เพ่ิมเติม คือ 1) กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์  
2) กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 3) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่ำงยั่งยืน 4) กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 5) กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง
แห่งชำติ เพ่ือกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมม่ังคั่ง และยั่งยืน 6) กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย 7) กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบโลจิสติกส์  
8) กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 9) กำรพัฒนำภำค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ  
10) ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรพัฒนำ 

 6. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 
 นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เป็นนโยบำยและแผนหลัก
ของชำติที่เป็นกรอบหรือทิศทำงกำรด ำเนินกำรป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคำม เพ่ือธ ำรงไว้ 
ซ่ึงควำมมั่นคงแห่งชำติ โดยก ำหนดให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงำนของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทำง หรือด ำเนินกำร
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ ในกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน แผนนิติบัญญัติ กำรก ำหนดยุทธศำสตร์  
หรือแผนด้ำนควำมมั่นคงเฉพำะเรื่อง แผนเตรียมพร้อมแห่งชำติ แผนบริหำรวิกฤตกำรณ์ที่ เกี่ยวข้อง  
กับควำมมั่นคงแห่งชำติ หรือก ำหนดแผนงำนหรือโครงกำรที่เกี่ยวกับนโยบำยและแผนระดับชำติ ว่ำด้วยควำมมั่นคง
แห่งชำติหรือกำรปฏิบัติรำชกำรอ่ืนใดให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ  
ซึ่งมีแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ 19 แผน ได้แก่ 1) กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์   
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2) กำรข่ำวกรองและกำรประเมินสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคง 3) กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลัก 
ของชำติภำยใต้กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4) กำรพัฒนำระบบ 
กำรเตรียมควำมพร้อมแห่งชำติ 5) กำรพัฒนำศักยภำพกำรป้องกันประเทศ 6) กำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง  
7) กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 8) กำรบริหำรจัดกำรผู้หลบหนีเข้ำเมือง  
9) กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์  10) กำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 11) กำรเสริมสร้ำง 
ควำมมั่นคงของชำติจำกภัยทุจริต 12) กำรรักษำควำมม่ันคงพ้ืนที่ชำยแดน 13) กำรรักษำควำมม่ันคงทำงทะเล  
14) กำรป้องกันและแก้ปัญหำภัยคุกคำมข้ำมชำติ  15) กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงทำงไซเบอร์  
16) กำรรักษำดุลยภำพสภำวะแวดล้อมระหว่ำงประเทศ 17) กำรรักษำควำมมั่นคงทำงพลังงำน 18) กำรรักษำ
ควำมมั่นคงด้ำนอำหำรและน้ ำ 19) กำรรักษำควำมมั่นคงด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 7. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
 ค ำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภำ  
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎำคม 2562 โดยรัฐบำลได้ก ำหนดนโยบำยในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน จ ำแนกเป็นนโยบำยหลัก 
12 ด้ำน และนโยบำยเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบำยหลัก 12 ด้ำน ประกอบด้วย 1) กำรปกป้องและเชิดชูสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ 2) กำรสร้ำงควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยของประเทศและควำมสงบสุข ของประเทศ 3) กำรท ำนุบ ำรุง
ศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 4) กำรสร้ำงบทบำทของไทยในเวทีโลก 5) กำรพัฒนำเศรษฐกิจและควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขันของไทย 6) กำรพัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจและกำรกระจำยควำมเจริญสู่ภูมิภำค 7) กำรพัฒนำสร้ำงควำมเข้มแข็ง
จำกฐำนรำก 8) กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย 9) กำรพัฒนำระบบ
สำธำรณสุขและหลักประกันทำงสังคม 10) กำรฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและกำรรักษำสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้ำงกำรเติบโต
อย่ำงยั่งยืน 11) กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 12) กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
กระบวนกำรยุติธรรม และนโยบำยเร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่ 1) กำรแก้ไขปัญหำในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน  
2) กำรปรับปรุงระบบสวัสดิกำรและพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน 3) มำตรกำรเศรษฐกิจเพ่ือรองรับควำมผันผวน 
ของเศรษฐกิจโลก 4) กำรให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนำนวัตกรรม 5) กำรยกระดับศักยภำพของแรงงำน  
6) กำรวำงรำกฐำนระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนำคต 7) กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 8) กำรแก้ไขปัญหำทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงรำชกำรทั้งฝ่ำยกำรเมืองและฝ่ำยรำชกำรประจ ำ 9) กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดและสร้ำงควำมสงบ
สุขในพ้ืนที่ชำยแดนภำคใต้ 10) กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชน 11) กำรจัดเตรียมมำตรกำรรองรับภัยแล้งและ
อุทกภัย 12) กำรสนับสนุนให้มีกำรศึกษำ กำรรับฟังควำมเห็นของประชำชน และกำรด ำเนินกำรเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

 8. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 กระทรวงศึกษำธิกำร ได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบำยและแผนระดับชำติ 
ว่ำด้วยควำมมั่นคง เพ่ือให้ทุกส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำ 
แผนปฏิบัติรำชกำร ซึ่ งมีสำระส ำคัญ 5 เรื่อง ได้แก่  1) กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคม 
และประเทศชำติ 2) กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขันของประเทศ 3) กำรพัฒนำศักยภำพคน ทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 4) กำรสร้ำงโอกำส
ควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ และ 5) กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
โดยมีเป้ำหมำย ตัวชี้วัด แนวทำงกำรพัฒนำ แผนงำน/โครงกำรส ำคัญในแผนปฏิบัติรำชกำรแต่ละเรื่องดังกล่ำว 
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ส่วนที่ 3 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

 มติคณะรัฐมนตรีจำกกำรประชุมวันที่ 4 ธันวำคม 2560 เห็นชอบกำรจ ำแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก ่

 แผนระดับที่ 1 ยุทธศำสตร์ชำติ เป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ ใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนต่ำงๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกัน 
 แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ และแผนควำมมั่นคง 
 แผนระดับที่ 3 หมำยถึง แผนที่จัดท ำขึ้นเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของแผนระดับที่ 1 และ 2  
ให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ หรือจัดขึ้นตำมที่กฎหมำยก ำหนด หรือจัดท ำขึ้นตำมพันธกรณีหรืออนุสัญญำ
ระหว่ำงประเทศ 
 ซึ่งแผนระดับที่ 1 และ 2 เป็นแผนที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติเสนอ  
 ดังนั้น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงได้ศึกษำ วิเครำะห์ควำมสอดคล้องเชื่อมโยง
ระหว่ำงแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2563 - 2565 กับแผน 
ทั้ง 3 ระดับ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 1.1 เป้ำหมำย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 1.2 ประเด็นยุทธศำสตร์ กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 1.3 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีวิสัยทัศน์คือกำรสร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์สู่สังคม
อนำคตที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์ นอกจำกนี้ 
ยังมีพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพผู้เรียนที่หลำกหลำย ทั้งในระดับต่ำงๆ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษำ  
ระดับกำรศึกษำภำคบังคับ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ผู้เรียนพิกำร ผู้เรียนด้อยโอกำส ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ  
มีกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำ กำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล    
กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ และเสริมสร้ำงศักยภำพครู กำรยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำต่ำงๆ 
ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ ให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนได้เต็มตำมศักยภำพ ทั้งควำมรู้ด้ำนวิชำกำร  
ทักษะอำชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 2.1 เป้ำหมำย สร้ำงควำมเป็นธรรม และลดควำมเหลื่อมล้ ำในทุกมิติ 
 2.2 ประเด็นยุทธศำสตร์กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ สร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
 2.3 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีกำรสร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ  
ด้วยกำรสนับสนุนค่ำ ใช้จ่ ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้ งแต่ ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำน 
ในรำยกำรพ้ืนฐำน 5 รำยกำร ได้แก่ 1) ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน 2) ค่ำหนังสือเรียน 3) ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน  
4) ค่ำเครื่องแบบนักเรียน และ 5) ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ซึ่งกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว 
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เป็นกำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำ ส ำหรับผู้มีรำยได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกำส  
ทั่วประเทศ รวมทั้งกำรสร้ำงโอกำสและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำในระดับพ้ืนที่ พิเศษ ได้แก่  
โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดำร โรงเรียนพ้ืนที่เกำะแก่ง และโรงเรียนในพ้ืนที่ข้ำงเคียงโครงกำรพัฒนำดอยตุง
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริให้ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ  และกำรพัฒนำสื่อ 
และเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ โดยกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำด้ำนเทคโนโลยีทำงไกลผ่ำนดำวเทียม 
(DLTV) และเทคโนโลยีทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) เพ่ือสร้ำงควำมเป็นธรรม และลดควำมเหลื่อมล้ ำ
ในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ 
 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
 3.1 เป้ำหมำย บ้ำนเมืองมีควำมม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 3.2 ประเด็นยุทธศำสตร์ กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
 3.3 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีแผนกำรพัฒนำกำรศึกษำ และแผนกำร
เสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในเขตพัฒนำพิเศษจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ให้กำรจัดกำรศึกษำพ้ืนที่ดังกล่ำว
สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อำชีพให้เกิดควำมสมำนฉันท์ และรู้รักสำมัคคี มีควำมเข้ำใจ  
ซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ผู้เรียนได้รับโอกำส 
ทำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง บุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมีขวัญก ำลังใจ 
ในกำรปฏิบัติงำน และแผนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ เพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกัน 
ป้องกันยำเสพติดในกลุ่มเด็กและเยำวชนมิให้เป็นผู้เสพรำยใหม่ พัฒนำกระบวนกำรระบบติดตำม ดูแล 
ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยำวชนที่มีปัญหำยำเสพติด สร้ำงและพัฒนำระบบรองรับสนับสนุนกำรคืนเด็กดีสู่สังคม 
เสริมสร้ำงมำตรฐำนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำในกลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีควำมมั่นคง 
ในระยะยำวต่อไป 

แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
 1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 1.1 ประเด็นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
 1.1.1 เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีกำรศึกษำที่มีมำตรฐำนสำกลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สำมำรถในกำรแก้ปัญหำปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้
อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 เป้าหมายที่ 2 คนไทยได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพตำมควำมถนัดและควำมสำมำรถ 
ของพหุปัญญำดีขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมาย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีแผนกำรด ำเนินกำร 
ให้บรรลุเป้ำหมำย รวมถึง กำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียน    
ทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำน เกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงทั่วถึง  
พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภำพในกำรประกอบอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ กำรขับเคลื่อน
กำรพัฒนำกำรศึกษำที่ยั่งยืน ที่พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้เหมำะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลำกหลำย 
รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับกำรพัฒนำของประเทศ กำรพัฒนำคุณภำพ
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กำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศและพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพครู  เพ่ือพัฒนำศักยภำพครู 
ให้มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สอดรับกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 กำรจัดตั้งสถำบันไทยโคเซ็น
เพ่ือพัฒนำระบบกำรศึกษำในด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช้หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
ที่มีคุณภำพแบบประเทศญี่ปุ่น (หลักสูตรสถำบันโคเซ็น) ในกำรสร้ำงวิศวกรปฏิบัติกำร (Practical Engineers) 
และนวัตกรคุณภำพ ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ กำรยกระดับคุณภำพโรงเรียนโดยเฉพำะ 
ในระดับต ำบล 
 1.1.2 แผนย่อยกำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 แนวทางการพัฒนา กำรพัฒนำหลักสูตร กำรวัด กำรประเมินผล กำรพัฒนำครู กำรพัฒนำ
โรงเรียนให้มีคุณภำพ 
 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยมีกำรศึกษำที่มีมำตรฐำนสำกลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จ ำเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สำมำรถในกำรแก้ปัญหำปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น  
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 การบรรลุเป้าหมาย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีแผนกำรด ำเนินกำร 
ให้บรรลุเป้ำหมำย รวมถึง กำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียน  
ทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำน เกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงทั่วถึง  
พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภำพในกำรประกอบอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ กำรขับเคลื่อน
กำรพัฒนำกำรศึกษำที่ยั่งยืน ที่พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้เหมำะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลำกหลำย  
รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับกำรพัฒนำของประเทศ กำรพัฒนำคุณภำพ 
กำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศและพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพครู  เพ่ือพัฒนำศักยภำพครู 
ให้มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สอดรับกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 กำรยกระดับคุณภำพ
โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล เพ่ือสร้ำงโอกำสให้นักเรียนเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ ให้โรงเรียนมีควำมพร้อม
ในกำรบริหำรจัดกำร และกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ มีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้  
ด้วยกำรส่งเสริมด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ทั้งอำคำรสถำนที่ แหล่งเรียนรู้ และวัสดุอุปกรณ์ ด้ำนจัดกำรศึกษำ  
ทั้งบุคลำกร หลักสูตรและกิจกรรม และด้ำนกำรมีส่วนร่วมของเอกชน บ้ำน วัด/ศำสนสถำนอ่ืนๆ  
รัฐ และโรงเรียนเพ่ือผลิตผู้เรียนที่มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนโรงเรียน 
เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ของชุมชน 
 1.1.3 แผนย่อยกำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย 
 แนวทางการพัฒนา กำรพัฒนำหลักสูตร กำรวัด กำรประเมิน กำรพัฒนำครู กำรพัฒนำ
คุณภำพสถำนศึกษำ 
 เป้าหมายของแผนย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพ 
ตำมพหุปัญญำ เพ่ือประโยชน์ในกำรพัฒนำและกำรส่งต่อกำรพัฒนำให้เต็มตำมศักยภำพเพ่ิมข้ึน 
 การบรรลุเป้าหมาย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีแผนกำรด ำเนินกำร 
ให้บรรลุเป้ำหมำย รวมถึง กำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียน  
ทุกระดับและทุกกลุ่ม ทั้งผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ ผู้เรียนระดับกำรศึกษำภำคบังคับ ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำ 
ตอนปลำย ผู้เรียนพิกำร ผู้เรียนด้อยโอกำส ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
และมีมำตรฐำนเกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภำพในกำรประกอบอำชีพ
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ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้เหมำะสม 
กับบริบทของพ้ืนที่ที่หลำกหลำย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับกำรพัฒนำ  
ของประเทศ กำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศและพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพครู  
เพ่ือพัฒนำศักยภำพครูให้มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สอดรับกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21
กำรส่งเสริมให้มีกำรจัดกำรศึกษำให้กับนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ กำรพัฒนำผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ
ด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย 
กำรพัฒนำผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนทัศนศิลป์ นำฏศิลป์ ดนตรี และกีฬำ กำรพัฒนำศูนย์โอลิมปิกวิชำกำร 
กำรจัดตั้งสถำบันไทยโคเซ็น เพ่ือพัฒนำระบบกำรศึกษำในด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
โดยใช้หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนที่มีคุณภำพแบบประเทศญี่ปุ่น (หลักสูตรสถำบันโคเซ็น) ในกำรสร้ำงวิศวกร
ปฏิบัติกำร และนวัตกรคุณภำพ ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 
 1.2 ประเด็นกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
 1.2.1 เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภำพเพ่ิมขึ้น ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล ทั้งด้ำนร่ำงกำย
สติปัญญำ และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 การบรรลุเป้าหมาย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพัฒนำผู้ เรียนตั้งแต่ 
ระดับก่อนประถมศึกษำ ถึงมัธยมศึกษำตอนปลำย 
 1.2.2 แผนย่อยกำรพัฒนำเด็กตั้งแต่ช่วงกำรตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในระดับก่อนประถมศึกษำที่มีคุณภำพ 
 เป้าหมายของแผนย่อย เด็กเกิดอย่ำงมีคุณภำพมีกำรพัฒนำกำรสมวัย สำมำรถเข้ำถึงบริกำร 
ที่มีคุณภำพมำกข้ึน 
 การบรรลุเป้าหมาย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีแผนกำรด ำเนินกำร 
ให้บรรลุเป้ำหมำย รวมถึงกำรสนับสนุนกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำก่อนประถมศึกษำในพ้ืนที่ 
กำรด ำเนินโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย 
 1.2.3 แผนย่อยกำรพัฒนำช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
 แนวทางการพัฒนา กำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้กับนักเรียนระดับกำรศึกษำภำคบังคับ  
และมัธยมศึกษำตอนปลำย 
 เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด 
วิเครำะห์ รักกำรเรียนรู้ มีส ำนึกพลเมือง มีควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมาย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีแผนกำรด ำเนินกำร 
ให้บรรลุเป้ำหมำย รวมถึง กำรส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยให้เอ้ือต่อ 
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต กำรพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กำรจ้ำงครูวิทยำศำสตร์ 
คณิตศำสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษำ โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ โรงเรียนมัธยมศึกษำขนำดกลำง  
และเล็กที่ประสบปัญหำขำดแคลนครูวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  กำรส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
กำรพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา กำรขับเคลื่อนงำนแนะแนว
ในสถำนศึกษำและสร้ำงเสริมสมรรถนะผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือกำรศึกษำต่อและกำรมีงำนท ำ 
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กำรขับเคลื่อนนักจิตวิทยำโรงเรียนประจ ำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กำรขับเคลื่อนกำรดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง  
เด็กนักเรียน กำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ 
 1.3 ประเด็นควำมเสมอภำคและหลักประกันทำงสังคม 
 1.3.1 เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับกำรคุ้มครองและมีหลักประกันทำงสังคมเพ่ิมขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมาย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีระบบให้ควำมช่วยเหลือ
ผู้เรียนกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
 1.3.2 แผนย่อยมำตรกำรแบบเจำะจงกลุ่มเป้ำหมำยเพ่ือแก้ปัญหำเฉพำะกลุ่ม 
 แนวทางการพัฒนา จัดให้มีระบบสนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียน โดยเฉพำะผู้ที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือ
เป็นพิเศษ 
 เป้าหมายของแผนย่อย มีระบบและกลไกในกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำร 
ควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมำกยิ่งขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมาย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สนับสนุนค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จัดกำรศึกษำและพัฒนำสมรรถภำพ  
เด็กพิกำร ในโรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร ในศูนย์กำรศึกษำ พิเศษ จัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กด้อยโอกำส  
ในโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ ในโรงเรียนเรียนร่วม  ส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำนักเรียนในพ้ืนที่พิเศษ ได้แก่ 
โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดำร โรงเรียนพ้ืนที่เกำะแก่ง และโรงเรียนในพ้ืนที่ข้ำงเคียงโครงกำรพัฒนำดอยตุง
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริให้ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ด้ำนเทคโนโลยีทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) 
 1.4 ประเด็นควำมมั่นคง 
 1.4.1 เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 เป้าหมาย ประเทศชำติมีควำมมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมาย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  
ให้เกิดควำมสมำนฉันท์ อยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข ป้องกันเด็กและเยำวชนจำกยำเสพติด และแก้ไขปัญหำ
ช่วยเหลือเด็กท่ีติดยำเสพติดให้กลับตัวและกลับคืนสู่สังคม 
 1.4.2 แผนย่อยกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
 แนวทางการพัฒนา ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 
ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม ให้เกิดควำมสมำนฉันท์ และรู้รักสำมัคคี มีควำมเข้ำใจซึ่งกันและกัน 
อยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข มีคุณภำพตำมมำตรฐำน และเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันป้องกันยำเสพติดในกลุ่มเด็กและเยำวชน 
พัฒนำกระบวนกำรระบบติดตำม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยำวชนที่มีปัญหำยำเสพติด สร้ำงและพัฒนำ
ระบบรองรับสนับสนุนกำรคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้ำงมำตรฐำนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำในกลุ่มเป้ำหมำย 
 เป้าหมายของแผนย่อย 
 1) ภำคใต้มีควำมสงบสุขร่มเย็น 
 2) ปัญหำควำมมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้รับกำรแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อกำรบริหำร  
และพัฒนำประเทศ 
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 การบรรลุเป้าหมาย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีแผนกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
และแผนกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในเขตพัฒนำพิเศษจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ให้ กำรจัดกำรศึกษำ
พ้ืนที่ดังกล่ำวสอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อำชีพให้เกิดควำมสมำนฉันท์ และรู้รักสำมัคคี  
มีควำมเข้ำใจซึ่ งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข  มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง บุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
และมีขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน  และแผนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
เพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกันป้องกันยำเสพติดในกลุ่มเด็กและเยำวชนมิให้เป็นผู้เสพรำยใหม่ พัฒนำกระบวนกำร  
ระบบติดตำม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยำวชนที่มีปัญหำยำเสพติด สร้ำงและพัฒนำระบบรองรับสนับสนุน
กำรคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้ำงมำตรฐำนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำในกลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งจะส่งผลให้ 
ประเทศไทยมีควำมม่ันคงต่อไป 
 1.5 ประเด็นกำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
 1.5.1 เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่ดีงำมและมีควำมรัก และภูมิใจในควำมเป็นไทย
มำกขึ้นน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด ำรงชีวิต สังคมไทย มีควำมสุขและเป็นที่ยอมรับ 
ของนำนำประเทศมำกขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมาย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส่งเสริมให้นักเรียน ครู 
ผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำตระหนักรู้  เข้ำใจ และมีกระบวนกำรคิดอย่ำงมีเหตุผล ซึมซับคุณค่ำ 
แห่งคุณธรรมควำมดีอย่ำงเป็นธรรมชำติ สร้ำงควำมรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในกำรท ำควำมดี สร้ำงเครือข่ำยชุมชน
องค์กรแห่งคุณธรรม 
 1.5.2 แผนย่อยกำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และกำรเสริมสร้ำงจิตสำธำรณะ  
และกำรเป็นพลเมืองที่ด ี
 แนวทางการพัฒนา ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส่งเสริมให้มีกำรปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และกำรเสริมสร้ำงจิตสำธำรณะ และกำรเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียน และบุคลำกร
ที่เก่ียวข้อง 
 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีควำมพร้อมในทุกมิติตำมมำตรฐำน 
และสมดุลทั้งด้ำนสติปัญญำคุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญำณที่ดี เข้ำใจในกำรปฏิบัติตนปรับตัว เข้ำกับ
สภำพแวดล้อมดีข้ึน 
 การบรรลุเป้าหมาย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีแผนกำรส่งเสริมให้
นักเรียน ครู ผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำตระหนักรู้ เข้ำใจ และมีกระบวนกำรคิดอย่ำงมีเหตุผล  
ซึมซับคุณค่ำแห่งคุณธรรมควำมดีอย่ำงเป็นธรรมชำติและสร้ำงควำมรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในกำรท ำควำมดี  
อีกทั้งสร้ำงเครือข่ำยชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำน และองค์กรที่ท ำงำน 
ด้ำนคุณธรรมอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 1.6 ประเด็นกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 1.6.1 เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 การบรรลุเป้าหมาย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
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 1.6.2 แผนย่อยกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แนวทางการพัฒนา ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส่งเสริมให้มีกำรปลูกฝัง
วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 เป้าหมายของแผนย่อย ประชำชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 การบรรลุเป้าหมาย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีกำรพัฒนำนวัตกรรม 
เทคนิคกำรเรียนกำรสอนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตส ำหรับนักเรียน พัฒนำผู้น ำเยำวชน  
ต่อต้ำนกำรทุจริต พัฒนำนวัตกรรมกำรสร้ำงเครือข่ำยและกำรมี ส่วนร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
และพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีกำรบริหำรงำนที่มีธรรมำภิบำล ซื่อสัตย์สุจริต 
และป้องกันกำรทุจริตทุกรูปแบบ 

 2. แผนการปฎิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 2.1 เรื่องกำรปฏิรูปกำรพัฒนำเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 2.1.1 ประเด็นกำรพัฒนำระบบดูแล พัฒนำ และจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับกำรพัฒนำ
ร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย 
 2.1.2 กิจกรรมและเป้ำหมำยกิจกรรม:กำรสนับสนุนกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
ก่อนประถมศึกษำในพ้ืนที่ กำรด ำเนินโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย เพ่ือจัดกำรศึกษำ 
ให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษำ 
 2.2 เรื่องกำรปฏิรูปเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
 2.2.1 ประเด็น 
 1) กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับบุคคลพิกำร บุคคลที่มีควำมสำมำรถพิเศษ และบุคคล 
ที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 
 2) กำรด ำเนินกำรเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
 3) กำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในพ้ืนที่ห่ำงไกล หรือสถำนศึกษำ ที่ต้องมี 
กำรยกระดับคุณภำพอย่ำงเร่งด่วน 
 2.2.2 กิจกรรมและเป้ำหมำยกิจกรรม 
 1) กำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำสมรรถภำพเด็กพิกำร ในโรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร  
ในศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ในโรงเรียนเรียนร่วม เพื่อให้เด็กพิกำรได้รับกำรศึกษำและพัฒนำสมรรถภำพ 
 2) กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กด้อยโอกำส ในโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ เพ่ือให้เด็กด้อยโอกำส
ได้รับกำรศึกษำ 
 3) กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 4) กำรส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำนักเรียนในพ้ืนที่ พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพ้ืนที่สูง 
ในถิ่นทุรกันดำร โรงเรียนพ้ืนที่เกำะแก่ง และโรงเรียนในพ้ืนที่ข้ำงเคียงโครงกำรพัฒนำดอยตุงอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริให้ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ 
 5) กำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำด้ำนเทคโนโลยีทำงไกลผ่ ำนดำวเทียม (DLTV)  
และเทคโนโลยีทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) 
 2.2.3 เป้ำหมำยกิจกรรม : จัดกำรศึกษำให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษำ จนจบกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน 
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 2.3 เรื่องกำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรอง และพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครู และอำจำรย์ 
 2.3.1 ประเด็นกำรพัฒนำวิชำชีพครู 
 2.3.2 กิจกรรมและเป้ำหมำยกิจกรรม กำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ
และพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพครู เพ่ือพัฒนำศักยภำพครูให้มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
สอดรับกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 2.4 เรื่องกำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 2.4.1 ประเด็น 
 1) กำรปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรประเมิน 
เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ 
  2) ระบบกำรประกัน กำรประเมิน และกำรรับรองคุณภำพกำรศึกษำ 
 3) ระบบควำมปลอดภัย และระบบสวัสดิภำพของผู้เรียน 
 4) กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม 
 2.4.2 กิจกรรมและเป้ำหมำยกิจกรรม 
 1) กำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียน
และประชำชนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำน เกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงทั่วถึง พร้อมทั้งมี
ทักษะและศักยภำพในกำรประกอบอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 
 2) กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำที่ยั่ งยืน  กำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ  
ทั้งโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล โรงเรียนขนำดเล็ก โรงเรียนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจภำคตะวันออก กำรจ้ำงครู
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษำ โรงเรียนขยำยโอกำส โรงเรียนมัธยมศึกษำขนำดเล็ก  
เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้เหมำะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลำกหลำย รวมถึงแนวโน้มของสังคม  
ที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับกำรพัฒนำของประเทศ 
 3) กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ เพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกันป้องกัน     
ยำเสพติดในกลุ่มเด็กและเยำวชนมิให้เป็นผู้เสพรำยใหม่ พัฒนำกระบวนกำรระบบติดตำม ดูแล ช่วยเหลือ  
กลุ่มเด็กและเยำวชนที่มีปัญหำยำเสพติด สร้ำงและพัฒนำระบบรองรับสนับสนุนกำรคืนเด็กดีสู่สังคม  
เสริมสร้ำงมำตรฐำนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำในกลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีควำมมั่นคง 
 4) กำรเสริมสร้ำงระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือให้ นักเรียน ครู ผู้บริหำร 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำตระหนักรู้ เข้ำใจ และมีกระบวนกำรคิดอย่ำงมีเหตุผล ซึมซับคุณค่ำแห่งคุณธรรม
ควำมดีอย่ำงเป็นธรรมชำติและสร้ำงควำมรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในกำรท ำควำมดี อีกทั้งสร้ำงเครือข่ำยชุมชน
องค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำน และองค์กรที่ท ำงำนด้ำนคุณธรรมอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 2.5 เรื่องกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยกำรผลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
 2.5.1 ประเด็นกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่ำนแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชำติ 
 2.5.2 กิจกรรมและเป้ำหมำยกิจกรรม กำรพัฒนำสื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ 
เพ่ือส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำด้ำนเทคโนโลยีทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทำงไกล 
ผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) 
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 3. แผนการปฎิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.1 เรื่องกำรป้องกันและเฝ้ำระวัง 
 3.1.1 ประเด็นกำรเร่งสร้ำงกำรรับรู้และจิตส ำนึกของประชำชนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
และประพฤติมิชอบ โดยควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม 
 3.1.2 กิจกรรมและเป้ำหมำยกิจกรรมกำรพัฒนำนวัตกรรมเทคนิคกำรเรียนกำรสอนกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตส ำหรับนักเรียน พัฒนำผู้น ำเยำวชนต่อต้ำนกำรทุจริต พัฒนำนวัตกรรมกำรสร้ำงเครือข่ำย
และกำรมีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและพัฒนำผู้บริหำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 4.1 วัตถุประสงค์ 
 ที่ 1.1 เพ่ือวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่ำนิยมที่ดี 
มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 ที่ 1.2 เพ่ือให้คนไทยมีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม ได้รับควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึง
ทรัพยำกรและบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพ ผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ รวมทั้งชุมชนมีควำมเข้มแข็ง
พ่ึงพำตนเองได ้
 ที่ 1.3 เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภำพ และมีควำมยั่ งยืน สร้ำงควำมเข้มแข็ง 
ของฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนใหม่โดยกำรใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมำกขึ้น สร้ำงควำมเข้มแข็ง  
ของเศรษฐกิจฐำนรำก และสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน อำหำร และน้ ำ 
 ที่ 1.4 เพ่ือรักษำและฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมให้สำมำรถสนับสนุน 
กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน 
 ที่ 1.5 เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ทันสมัย และมีกำรท ำ งำน 
เชิงบูรณำกำรของภำคีกำรพัฒนำ 
 4.2 เป้ำหมำยรวม 
 ที่ 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำน 
ที่ดีของสังคม มีควำมเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้อย่ำงรู้เท่ำทันสถำนกำรณ์ มีควำมรับผิดชอบ
และท ำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภำพกำยและใจที่ดี มีควำมเจริญงอกงำมทำงจิตวิญญำณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง 
และมีควำมเป็นไทย 
 ที่ 2.2 ควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนรำยได้และควำมยำกจนลดลง เศรษฐกิจฐำนรำกมีควำมเข้มแข็ง
ประชำชนทุกคนมีโอกำสในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร กำรประกอบอำชีพ และบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพ  
อย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรำยได้ต่ ำสุดร้อยละ 40 มีรำยได้เพ่ิมข้ึนอย่ำงน้อยร้อยละ 15 
 ที่ 2.4 ทุนทำงธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมสำมำรถสนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตร  
กับสิ่งแวดล้อม มีควำมม่ันคงทำงอำหำร พลังงำน และน้ ำ โดยเพิ่มพ้ืนที่ป่ำไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ
เพ่ือรักษำควำมสมดุลของระบบนิเวศ ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในภำคพลังงำนและขนส่งไม่น้อยกว่ำร้อยละ 7 
ภำยในปี 2563 เทียบกับกำรปล่อยในกรณีปกติ มีปริมำณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับกำรจัดกำร 
อย่ำงถูกหลักสุขำภิบำลเพิ่มข้ึน และรักษำคุณภำพน้ ำและคุณภำพอำกำศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน 
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 ที่ 2.5 มีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สำมัคคี สร้ำงภำพลักษณ์ดี  
และเพ่ิมควำมเชื่อมั่นของนำนำชำติต่อประเทศไทย ควำมขัดแย้งทำงอุดมกำรณ์และควำมคิดในสังคมลดลง 
ปัญหำอำชญำกรรมลดลง ปริมำณควำมสูญเสียจำกภัยโจรสลัดและกำรลักลอบขนส่งสินค้ำและค้ำมนุษย์ลดลง 
มีควำมพร้อมที่ปกป้องประชำชนจำกกำรก่อกำรร้ำยและภัยพิบัติทำงธรรมชำติ ประเทศไทยมีส่วนร่วม
ในกำรก ำหนดบรรทัดฐำนระหว่ำงประเทศ เกิดควำมเชื่อมโยงกำรขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่ำ เป็นหุ้นส่วน
กำรพัฒนำที่ส ำคัญ ในอนุภูมิภำค ภูมิภำค และโลก และอัตรำกำรเติบโตของมูลค่ำกำรลงทุนและกำรส่งออก
ของไทยในอนุภูมิภำค ภูมิภำค และอำเซียนสูงขึ้น 
 ที่ 2.6 มีระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจำยอ ำนำจ
และมีส่วนร่วมจำกประชำชน บทบำทภำครัฐในกำรให้บริกำร ซึ่งภำคเอกชนด ำเนินกำรแทนได้ดีกว่ำลดลง  
เพ่ิมกำรใช้ระบบดิจิทัลในกำรให้บริกำร ปัญหำคอร์รัปชั่นลดลง และกำรบริหำรจัดกำรขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นมีอิสระมำกขึ้น โดยอันดับประสิทธิภำพภำครัฐที่จัดท ำโดยสถำบันกำรจัดกำรนำนำชำติและอันดับ
ควำมยำกง่ำยในกำรด ำเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น กำรใช้จ่ำยภำครัฐและระบบงบประมำณมีประสิทธิภำพสูง 
ฐำนภำษีกว้ำงข้ึน และดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลำกรภำครัฐที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและปรับตัว
ได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
  4.3 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
  4.3.1 เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำน
ที่ดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 
 4.3 .2 เป้ ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ที่  2 คนในสั งคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้   
และควำมสำมำรถเพ่ิมข้ึน 
 4.3.3 เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ที่ 3 คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพสูงตำมมำตรฐำนสำกล 
และสำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
 4.3.4 แนวทำงกำรพัฒนำที่ 1 ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย  
จิตสำธำรณะ และพฤติกรรมที่ พึงประสงค์  โดยส่งเสริมให้มีกำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม  
และกำรเสริมสร้ำงจิตสำธำรณะ และกำรเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียน และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง 
 4.3.5 แนวทำงกำรพัฒนำที่  2 พัฒนำศักยภำพคนให้มีทักษะควำมรู้  และควำมสำมำรถ  
ในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ โดยสนับสนุนกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำก่อนประถมศึกษำในพ้ืนที่ 
กำรด ำเนินโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 
ที่หลำกหลำยให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต กำรพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กำรจ้ำงครู
วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษำ โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ โรงเรียนมัธยมศึกษำ
ขนำดกลำงและเล็กที่ประสบปัญหำขำดแคลนครูวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ กำรส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
กำรพัฒนำระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา กำรขับเคลื่อนงำนแนะแนว 
ในสถำนศึกษำและสร้ำงเสริมสมรรถนะผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรศึกษำต่อ และกำรมีงำนท ำ 
กำรขับเคลื่อนนักจิตวิทยำโรงเรียนประจ ำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กำรขับเคลื่อนกำรดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
เด็กนักเรียน กำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ  
  4.3.6 แนวทำงกำรพัฒนำที่  3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  
โดยพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศและพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพครู ส่งเสริมให้ม ี
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กำรจัดกำรศึกษำให้กับนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ พัฒนำผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ 
และคณิ ตศำสตร์  ยกระดั บคุณภำพกำรศึ กษำ โ ร ง เ รี ยน วิ ทย ำศำสตร์ จุ ฬ ำภรณรำชวิ ท ย ำลั ย  
พัฒนำผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนทัศนศิลป์ นำฏศิลป์ ดนตรี และกีฬำ พัฒนำศูนย์โอลิมปิกวิชำกำร  
จัดตั้งสถำบันไทยโคเซ็นเพ่ือพัฒนำระบบกำรศึกษำในด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
โดยใช้หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนที่มีคุณภำพแบบประเทศญี่ปุ่น (หลักสูตรสถำบันโคเซ็น) ในกำรสร้ำงวิศวกร
ปฏิบัติกำร และนวัตกรคุณภำพ ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 
 4.4 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
 4.4.1 เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ที่ 1 ลดปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนรำยได้ของกลุ่มคนที่มีฐำนะ
ทำงเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่ำงกัน และแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 
 4.4.2 เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ที่ 2 เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรพ้ืนฐำนทำงสังคมของภำครัฐ 
 4.4.3 แนวทำงกำรพัฒนำที่ 1 เพ่ิมโอกำสให้กับกลุ่มเป้ำหมำยประชำกรร้อยละ 40 ที่มีรำยได้ต่ ำสุด
ให้สำมำรถเข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพของรัฐ และมีอำชีพ โดยส่งเสริมให้มีกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ
ตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในรำยกำรพ้ืนฐำน 5 รำยกำร ได้แก่ ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน  
ค่ำหนังสือเรียน ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน ค่ำเครื่องแบบนักเรียน และค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
 4.4.4 แนวทำงกำรพัฒนำที่  2 ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพให้แก่ เด็ก 
และเยำวชนที่ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ ำกัดศักยภำพจำกสภำพครอบครัว พ้ืนที่  
และสภำพร่ำงกำย โดยกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำด้ำนเทคโนโลยีทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV)  
และเทคโนโลยีทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) กำรสร้ำงโอกำสและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ
ในระดับพ้ืนทีพิ่เศษ โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดำร โรงเรียนพ้ืนที่เกำะแก่ง 
 4.5 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
 4 .5 . 1  เป้ ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ที่  4 เ พ่ิมประสิทธิภำพกำรลดก๊ ำซเรื อนกระจก  
และขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
 4.5.2 แนวทำงกำรพัฒนำที่  1 สนับสนุนกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก และเพ่ิม 
ขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ เพ่ิมกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ  
ควำมตระหนัก และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และภำคส่วนต่ำงๆ ในกำรรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลง 
สภำพภูมิอำกำศ พัฒนำหลักสูตรสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับปฐมวัยและหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.6 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งค่ังและยั่งยืน 
 4.6.1 เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ให้เป็นสถำบันหลัก
ของประเทศ 
 4.6.2 เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ที่ 3 ประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้มีควำมปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกำสในกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพที่สร้ำงรำยได้เพ่ิมข้ึน 
 4.6.3 แนวทำงกำรพัฒนำที่ 1 กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในเพ่ือให้เกิดควำมสงบในสังคม 
และธ ำรงไว้ซึ่งสถำบันหลักของชำติ โดยน ำแนวทำงพระรำชดำริไปเผยแพร่และพัฒนำ และด ำเนินกิจกรรม 
ที่เก่ียวข้องกับโครงกำรพระรำชด ำริ รวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
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 4.7 ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำล
ในสังคมไทย 
 4.7.1 เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ที่ 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตให้สูงขึ้น 
 4.7.2 แนวทำงกำรพัฒนำที่  1 ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
 5. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม ั่นคงแห่งชาติ 
 5.1 นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติที่ 3 ป้องกันและแก้ไขกำรก่อควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 5.1.1 แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ รองรับนโยบำยที่ 7 ประเด็นกำรป้องกัน 
และแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 5.1.2 เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ ประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้มีควำมปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน และอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข 
 5.1.3 ตัวชี้วัด จ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ และเยำวชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ที่ศึกษำต่อ
สถำบันของรัฐในทุกระดับชั้น 
 5.1.4 กลยุทธ์  พัฒนำกำรศึกษำให้ ได้มำตรฐำนสอดคล้องกับตลำดแ รงงำนในพ้ืนที่ 
และเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติ โดยเร่งแก้ปัญหำพ้ืนฐำนที่ส่งผลกระทบต่อกำรศึกษำของเยำวชนในพ้ืนที่ 
รวมทั้งส่งเสริมกำรเรียนรู้ในลักษณะทวิภำษำ (มลำยูถิ่น-ไทย) 
 5.2 นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติที ่8 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันควำมมั่นคงภำยใน 
 5.2.1 แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ รองรับนโยบำยที่ 10 ประเด็นกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมยำเสพติด 
 5.2.2 เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ กำรแพร่ระบำดของยำเสพติดในสังคมไทยลดลง 
 5.2.3 ตัวชี้วัด ระดับควำมส ำเร็จในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
 5.2.4 กลยุทธ์ รณรงค์ให้เด็ก เยำวชน ผู้ใช้แรงงำน และประชำกรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษ
ของยำเสพติดเพ่ือป้องกันกำรเสพยำ โดยอำศัยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน 
 5.3 นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติที่ 9 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติจำกภัยกำรทุจริต 
 5.3.1 แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ รองรับนโยบำยที่ 11 ประเด็นกำรเสริมสร้ำง
ควำมมั่นคงของชำติจำกภัยกำรทุจริต 
 5.3.2 เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ หน่วยงำนภำครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขกำรทุจริต 
และประชำชนไม่เพิกเฉยต่อกำรทุจริตของหน่วยงำนภำครัฐ 
 5.3.3 ตัวชี้วัด ดัชนีชี้วัดกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทย 
 5.3.4 กลยุทธ์ รณรงค์ให้ควำมรู้แก่ทุกภำคส่วนถึงภัยทุจริต เพ่ือสร้ำงค่ำนิยมต่อต้ำน และปฏิเสธ
กำรทุจริต 
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แผนระดับที่ 3 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  
 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 1.1 เรื่องท่ี 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 1.2 เรื่องที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศ 
 1.3 เรื่องท่ี 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 1.4 เรื่องท่ี 4 กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 1.5 เรื่องท่ี 5 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
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ส่วนที่ 4 สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ภาพรวม 
 1. วิสัยทัศน์ 
 “สร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนำคตท่ียั่งยืน” 

 2. พันธกิจ 
 1. จัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 3. พัฒนำศักยภำพและคุณภำพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตำมหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษท่ี 21  
 4. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง
และเท่ำเทียม 
 5. พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ 
 6. จัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
 7. ปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ และจัดกำรศึกษำ โดยใช้เทคโนโลยีดิจทิลั 
(Digital Technology) เพ่ือพัฒนำมุ่งสู่ Thailand 4.0 

แผนปฏิบัติราชการ 
 1. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
 1.1 เป้าหมาย  
 ผู้ เรียนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย 
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี  
ของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่ พึงประสงค์ มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคม และผู้ อ่ืน  
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม 

 1.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในกำรสร้ำง

ภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำมรูปแบบใหม่
ในทุกรูปแบบ 

80 80 85 

2 ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ที่ได้รับกำรพัฒนำทักษะอำชีพ เพื่อกำรมีงำนท ำหรือน ำไป
ประกอบอำชีพในท้องถิ่น 

80 80 85 

  

 



- 21 - 

 

 1.3 แนวทางการพัฒนา 
 1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมจงรักภักดี ต่อสถำบันหลัก  
ของชำติ และกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 1.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ 
 1.3.3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและสร้ำงเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำ  
กำรพัฒนำทักษะ กำรสร้ำงอำชีพ และกำรใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจ  
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 1.3.4 ส่งเสริมและพัฒนำทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันควำมเสี่ ยง 
ในกำรด ำเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนำคต 

 1.4 แผนงาน/โครงการส าคัญ 
 1.4.1 โครงกำรพัฒนำกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษ เฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 1.4.2 โครงกำรโรงเรียนประชำรัฐจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 1.4.3 โครงกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
  1.4.4 โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
  1.4.5 โครงกำรสร้ำงผู้น ำด้วยกระบวนกำรลูกเสือและสภำนักเรียน 
  1.4.6 โครงกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 2. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 2.1 เป้าหมาย  
  ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์  ศิลปะ ดนตรี กีฬำ ภำษำ  
และอ่ืนๆ ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

  2.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1 ร้ อยละของหลักสู ตรฝึ กอบรมวิชำชีพระยะสั้น 

ที่ตอบสนองต่อกำรพัฒนำก ำลังคนใน 10 อุตสำหกรรม
เป้ำหมำยเพิ่มขึ้น 

10 10 10 

2 ร้อยละของผลงำนวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี   
องค์ควำมรู้  และสิ่ งประดิษฐ์ที่สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ หรือต่อยอดเชิงพำณิชย์ 

75 80 80 

3 ร้อยละของสถำนศึกษำในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
ได้รับกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำตำมบริบท 

75 80 85 

  2.3 แนวทางการพัฒนา 
   2.3.1 ผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดงำน  
และกำรพัฒนำประเทศ 
   2.3.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำกำรวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ควำมรู้ และสิ่งประดิษฐ์
เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศ 
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  2.4 แผนงาน/โครงการส าคัญ 
   2.4.1 โครงกำรพัฒนำก ำลังคน ด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุน  
กำรลงทุนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถภำคอุตสำหกรรมในประเทศและภูมิภำค (กำรจัดตั้งสถำบันโคเซ็น) 
   2.4.2 โครงกำรพัฒนำสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือรองรับเขตพัฒนำเศรษฐกิจภำคตะวันออก 
ด้ำนภำษำ วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี และกำรประกอบอำชีพ 10 อุตสำหกรรม 
   2.4.3 โครงกำรส่งเสริมทักษะวิชำกำรวิชำชีพ เชิงนวัตกรรม 

 3. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  3.1 เป้าหมาย 
   3.1.1 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีควำมรู้ มีทักษะ  
มีสมรรถนะตำมหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภำวะที่เหมำะสมตำมวัย มีควำมสำมำรถ
ในกำรพึ่งพำตนเอง ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) 
พร้อมก้ำวสู่สำกล น ำไปสู่กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
   3.1.2 ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ
ตำมสมรรถนะวิชำชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งมีจรรยำบรรณตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

  3.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ 

จิตใจ สังคม และสติปัญญำ 
80 80 80 

2 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น  

3 
 

3 
 

3 
 

3 จ ำนวนผู้ เรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพตำม 
ควำมถนัดและควำมสำมำรถ (วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ 
ทัศนศิลป์ นำฏศิลป์ ดนตรี กีฬำ) 

27,055 29,125 
 

30,306 
 

4 ร้ อยละของนัก เรี ยนที่ ผ่ ำนกำรประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 

80 81 82 

5 ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรส่งเสริม
และพัฒนำตำมมำตรฐำนวิชำชีพครู 

85 90 95 

6 จ ำนวนสถำนศึกษำที่ได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์เพิ่มขึ้น 

200 200 250 

7 ร้อยละของครูสอนภำษำอังกฤษในระดับช้ันประถมศึกษำ 
และมัธยมศึกษำได้รับกำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้
ภำษำอังกฤษโดยใช้ระดับกำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ (CEFR) 
ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

100 100 100 

8 ร้อยละของสถำนศึกษำที่สอนในระดับม.ต้น ที่ได้รับกำร
เตรียมควำมพร้อม ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ 
ในกำรประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA 

100 100 100 
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ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
9 ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงสมดุล

ทุกด้ำนและมีกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำพหุปัญญำ
รำยบุคคล 

- - 8 

10 ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับกำรคัดกรองเพื่อพัฒนำพหุปัญญำ
รำยบุคคลเพิ่มขึ้น 

- - 8 

11 ร้อยละของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ สมรรถนะ 
หรือทักษะอำชีพในด้ำนต่ำงๆ เพื่อกำรประกอบอำชีพ  
กำรด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงสอดคล้อง ตำมสภำพ
ควำมต้ องกำรและบริบทของแต่ละพื้ นที่  ตลอดจน 
ควำมท้ำทำยที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษท่ี 21 

80 80 80 

12 ร้ อยละของสถำนศึ กษำที่ มี ผ ลกำรประ เมิ นตน เอง 
ในแต่ ล ะมำตรฐำนตำมระบบกำรประกั นคุณภำพ  
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

- - 80 

  3.3 แนวทางการพัฒนา 
   3.3.1 พัฒนำและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ (แตกเป็นปฐมวัย ONET 
PISA พัฒนำวิทยำศำสตร์) 
   3.3.2 พัฒนำผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีควำมรู้ และทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 และพัฒนำศักยภำพ 
ตำมพหุปัญญำ 
  3.3.3 พัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (กำรบริหำรและจัดกำรศึกษำด้วยระบบ 
คุณภำพ กำรนิเทศติดตำม)  
  3.3.4 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ เสริมสร้ำง  
ควำมเข้มแข็งในกำรวิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรจบกำรศึกษำส ำหรับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
และสถำนศึกษำ 
  3.3.5 พัฒนำระบบกำรด ำเนินงำนทะเบียน - วัดผล กำรจัดท ำจัดเก็บเอกสำรหลักฐำน 
กำรจบกำรศึกษำ กำรออกเอกสำรส ำคัญทำงกำรศึกษำ และกำรให้บริกำรข้อมูลทำงกำรศึกษำของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 

 3.4 แผนงาน/โครงการส าคัญ 
 3.4.1 โครงกำรพัฒนำหลักสูตร และกระบวนกำรเรียนรู้ ที่หลำกหลำยให้เอ้ือ ต่อกำรเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต 
 3.4.2 โครงกำรพัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลส่งเสริมเครือข่ำยควำมร่วมมือ  
ในกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 3.4.3 โครงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้ สะเต็มศึกษำ 
 3.4.4 โครงกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียนเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรประเมิน PISA 2021 
 3.4.5 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 3.4.6 โครงกำรพัฒนำคลังเครื่องมือมำตรฐำนเพ่ือยกระดับคุณภำพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
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 3.4.7 โครงกำรยกระดับผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ 
 3.4.8 โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนปฐมวัย 
 3.4.9 โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย 
 3.4.10 โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษำ 
 3.4.11 โครงกำรนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกิจกรรมมอนเตสซอรี เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  
(The Education for Sustainable Development) 
 3.4.12 โครงกำรพัฒนำมำตรฐำนระบบกำรประเมินมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 3.4.13 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ และเสริมสร้ำงศักยภำพครู 
 3.4.14 โครงกำรเสริมสร้ำงระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.4.15 โครงกำรจัดกำรศึกษำให้เด็ก ผู้ที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ 
 3.4.16 โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย 
 3.4.17 โครงกำรพัฒนำผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ ด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 
 3.4.18 โครงกำรพัฒนำผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนทัศนศิลป์ นำฏศิลป์ ดนตรีและกีฬำ 
 3.4.19 โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ดิจิตอลเทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะในสถำนศึกษำ 
เพ่ือควำมเป็นเลิศ 
 3.4.20 โครงกำรครูคลังสมอง 
 3.4.21 โครงกำรสำนพลังประชำรัฐด้ำนกำรศึกษำพ้ืนฐำนและกำรพัฒนำผู้น ำ 
 3.4.22 โครงกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำ 
 3.4.23 โครงกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียนด้ำนศักยภำพกำรเรียนรู้เชิงกระบวนกำร สู่ควำมทัดเทียม
นำนำชำติ 
 3.4.24 โครงกำรครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน 
 3.4.25 โครงกำรคืนครูให้นักเรียน 
 3.4.26 โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
 3.4.27 โครงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณและกำรออกแบบเทคโนโลยี 
 3.4.28 โครงกำรช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยทำงสังคม 
 3.4.29 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ให้มีควำมหลำกหลำยเพ่ือเอ้ือต่อกำรศึกษำ  
และกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
 3.4.30 โครงกำรส่งเสริมภำษำต่ำงประเทศที่สอง ควำมเป็นพลเมืองในกำรพัฒนำสู่โรงเรียน  
ในประชำคมอำเซียน 
 3.4.31 โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐำนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 
 3.4.32 โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนตำมพหุปัญญำ 
 3.4.33 โครงกำรส่งเสริมทักษะพ้ืนฐำนด้ำนสุขภำพพลำนำมัย 
 3.4.34 โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยและส่งเสริมควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ 
 3.4.35 โครงกำรพัฒนำกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำสู่สมรรถนะแข่งขันในศตวรรษที่ 21 
มำตรฐำนสำกล 
  3.4.36 โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรมัธยมศึกษำ 
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  3.4.37 โครงกำรพัฒนำประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำในภูมิภำค (Education Hub) 
  3.4.38 โครงกำรส่งเสริมและยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำสู่สำกล 
  3.4.39 โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่ำนิยมของชำติ 
  3.4.40 โครงกำรวิจัยนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ 
  3.4.41 โครงกำรนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม น ำสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
  3.4.42 โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์ สพฐ. 
  3.4.43 โครงกำรวิทยำศำสตร์พลังสิบ 
 3.4.44 โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรจบกำรศึกษำและกำรเทียบวุฒิกำรศึกษำ
ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
  3.4.45 โครงกำรกำรพัฒนำศักยภำพของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่ประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลขององค์กรด้วยกำรพัฒนำสมรรถนะ 
  3.4.46 โครงกำรกำรพัฒนำสมรรถนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนกำรสอน 
  3.4.47 โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรที่ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดและหน่วยงำนภำยนอกเป็นผู้จัด 
  3.4.48 โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือเป็นต้นแบบในกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  3.4.49 โครงกำรศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชำกำร 
  3.4.50 โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษเพ่ือเสริมศักยภำพกำรแข่งขัน 
ในประชำคมอำเซียน 
 3.4.51 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ  
 3.4.52 โครงกำรจ้ำงครูต่ำงชำติโครงกำร English for All 
 3.4.53 โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนภำษำจีนอย่ำงมีคุณภำพ 
 3.4.54 โครงกำร กำรพัฒนำบุคลำกรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ 
 3.4.55 โครงกำร พัฒนำครูแกนน ำภำษำอังกฤษในระดับภูมิภำค (Boot Camp) 
 3.4.56 โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนสอนภำษำอังกฤษ 
 3.4.57 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำจีน (โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล) 
 3.4.58 โครงกำรส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (School as Learning Community) 
เพ่ือพัฒนำพลเมืองรุ่นใหม่ 
 3.4.59 โครงกำรเสริมสร้ำงระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
เพ่ือกำรประกันคุณภำพท่ีใช้สถำนศึกษำเป็นฐำน 

 4. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 4.1 เป้าหมาย  
 ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่ำงไกลทุรกันดำร ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม และมีคุณภำพ 
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 4.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1 อัตรำกำรเข้ำเรยีนของผู้เรยีนแตล่ะระดับกำรศึกษำต่อประชำกร

กลุ่มอำย ุ
    - ระดับปฐมวัย 
    - ระดับประถมศึกษำ 
    - ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
    - ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  
      (สำมัญ - อำชีวศึกษำ) 

 
 

100 
100 
100 
78 

 
 

100 
100 
100 
78 

 
 

100 
100 
100 
78 

2 จ ำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำสเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำ
และกำรพัฒนำสมรรถภำพหรือบริกำรทำงกำรศึกษำที่เหมำะสม
ตำมควำมจ ำเป็น 

3,630,000 3,630,000 
 

3,630,000 
 

3 ร้อยละของสถำนศึกษำในพื้นที่ลักษณะพิเศษ ได้รับกำรพัฒนำ 
กำรจัดกำรศึกษำตำมบริบท 

75 80 85 

4 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐำนส ำหรับ
นักเรียนยำกจน 

20 20 20 

 4.3 แนวทางการพัฒนา 
 4.3.1 เพ่ิมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงเท่ำเทียมและเสมอภำค 
 4.3.2 พัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำส ำหรับคนทุกช่วงวัย 
 4.3.3 พัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพ และตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียน 
 4.3.4 พัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรจัดเก็บเอกสำร และกำรแปลงข้อมูลสำรสนเทศ 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปพ. 3  
 4.4 แผนงาน/โครงการส าคัญ 
 4.4.1 โครงกำรพัฒนำสื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ 
 4.4.2 โครงกำรสร้ำงโอกำสและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำในระดับพ้ืนที่ 
 4.4.3 โครงกำรสนับสนุนผู้ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ 
 4.4.4 โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับ เด็กท่ีมีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 
 4.4.5 โครงกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
 4.4.6 โครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
 4.4.7 โครงกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 
 4.4.8 โครงกำรก่อสร้ำง ปรับปรุง ซ่อมแซมอำคำรเรียนและสิ่งก่อสร้ำงประกอบ 
 4.4.9 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 4.4.10 โครงกำรเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 4.4.11 โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ 
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 5. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5.1 เป้าหมาย 
 สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำ 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 5.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1 ร้อยละของนักเรียนได้รับกำรส่งเสริมให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ  

ควำมตระหนัก ในกำรอนุรักษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม  
75 80 85 

  5.3 แนวทางการพัฒนา 
 สร้ำงจิตส ำนึกในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 5.4 แผนงาน/โครงการส าคัญ 
 5.4.1 โครงกำรค่ำยเยำวชนรักษ์พงไพร 
 5.4.2 โครงกำรกำรพัฒนำเชิงอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและกำรจัดกำรมลพิษและสิ่งแวดล้อม  
ด้วยกำรด ำเนินกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5.4.3 โครงกำรสิ่งแวดล้อมศึกษำ “สืบสำนศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน” ตำมเป้ำหมำย
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
 5.4.4 โครงกำรรักษ์ป่ำน่ำน ตำมโครงกำรพระรำชด ำริ  สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
 5.4.5 โครงกำรโรงเรียนสีเขียว 

 6. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 6.1 เป้าหมาย 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ  
มีสมดุลในกำรบริหำรจัดกำรเชิงบูรณำกำร และกำรรำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ ใช้งำนวิจัย เทคโนโลยี  
และนวัตกรรมในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ 

 6.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1 จ ำนวนกระบวนงำนที่ได้รับกำรปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น  2 2 2 
2 โครงกำรของ สพฐ. ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติเพิ่มขึ้น 15 20 25 
3 ร้อยละของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีค่ำคะแนนเฉลี่ย 

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน  ( ITA)  
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 

80 90 95 

4 ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นควำมซื่อสัตย์
สุจริต 

50 50 50 

5 ร้อยละของสถำนศึกษำน ำร่องพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำมีควำมอิสระ
และควำมคล่องตัวในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำเพิ่มขึ้น 

60 80 100 



- 28 - 

 

 6.3 แนวทางการพัฒนา 
 6.3.1 สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผลเพ่ือให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำ 
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำและองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำลอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 6.3.2 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ 
 6.3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนนิติบุคคลมีกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมหลักกำรกระจำยอ ำนำจ 
 6.3.4 พัฒนำสถำนศึกษำน ำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำโดยใช้พ้ืนที่และสถำนศึกษำเป็นฐำน 
เพ่ือให้สำมำรถบริหำรและจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีอิสระและคล่องตัว เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้ง
พ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ 

 6.4 แผนงาน/โครงการส าคัญ 
 6.4.1 โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ 
 6.4.2 โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
 6.4.3 โครงกำรติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนในภำพรวม 
 6.4.4 โครงกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำร 
ของ สพฐ. และหน่วยงำนในสังกัด โดยใช้ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) 
 6.4.5 โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศกำรรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผล 
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทั้งระบบ (e-MES) 
 6.4.6 โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  
ขั้นพ้ืนฐำนให้โรงเรียนนิติบุคคล 
 6.4.7 โครงกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำประสิทธิผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 6.4.8 โครงกำรติดตำมนักเรียนทุนพระรำชทำน ม.ท.ศ. (มูลนิธิทุนกำรศึกษำพระรำชทำน  
สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำช ฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร) 
 6.4.9 โครงกำรติดตำม ประเมินผลและพัฒนำคุณภำพกลุ่มโรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ 
 6.4.10 โครงกำรพัฒนำระบบจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปพ.3 

ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (พ.ศ. 2563 - 2565) 
 1. ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด 

ประเภท 
แหลง่เงิน (ล้านบาท) 

เง ินงบประมาณ
แผ ่นดิน 

เง ินรายได ้ของ
หน่วยงาน 

เง ินก ู้ 
อ่ืนๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ 

รวมทั้งสิ้น 846,012.2642 - - 273.3033 - 
1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 630,138.2935 - - - - 
2. กลุ่มโครงกำร 215,873.9707 - - 273.3033 - 
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 2. ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 
 2.1 เรื่องกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 

แผนปฏ ิบัติราชการ 
วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 

2563 2564 2565 วงเงินรวม 
เงินงบประมำณแผ่นดิน 1,456.1093 1,630.1954 1,646.4976 4,732.8023 
เงินรำยได้ของหน่วยงำน - 

- 
 

- - - 
เงินกู้ในประเทศ - - - - 
เงินกู้ต่ำงประเทศ - - - - 
อื่นๆ - - - - 

 2.2 เรื่องกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

แผนปฏ ิบัติราชการ 
วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 

2563 2564 2565 วงเงินรวม 
เงินงบประมำณแผ่นดิน 183.9268 255.7850 258.3430 698.0548 
เงินรำยได้ของหน่วยงำน - 

- 
 

- - - 
เงินกู้ในประเทศ - - - - 
เงินกู้ต่ำงประเทศ - 123.1865 150.1168 273.3033 
อื่นๆ - - - - 

 2.3 เรื่องกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

แผนปฏ ิบัติราชการ 
วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 

2563 2564 2565 วงเงินรวม 
เงินงบประมำณแผ่นดิน 17,770.7153 14,938.0889 15,087.4721 47,796.2763 
เงินรำยได้ของหน่วยงำน - 

- 
 

- - - 
เงินกู้ในประเทศ - - - - 
เงินกู้ต่ำงประเทศ - - - - 
อื่นๆ - - - - 

 2.4 เรื่องกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ ำ
ทำงกำรศึกษำ 

แผนปฏ ิบัติราชการ 
วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 

2563 2564 2565 วงเงินรวม 
เงินงบประมำณแผ่นดิน 52,975.5214 53,163.5285 53,695.1649 159,834.2148 
เงินรำยได้ของหน่วยงำน - 

- 
 

- - - 
เงินกู้ในประเทศ - - - - 
เงินกู้ต่ำงประเทศ - - - - 
อื่นๆ - - - - 
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 2.5 เรื่องกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนปฏ ิบัติราชการ 
วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 

2563 2564 2565 วงเงินรวม 
เงินงบประมำณแผ่นดิน 31.0531 23.9917 24.2317 79.2765 
เงินรำยได้ของหน่วยงำน - 

- 
 

- - - 
เงินกู้ในประเทศ - - - - 
เงินกู้ต่ำงประเทศ - - - - 
อื่นๆ - - 

 
- - 

 2.6 เรื่องกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

แผนปฏ ิบัติราชการ 
วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 

2563 2564 2565 วงเงินรวม 
เงินงบประมำณแผ่นดิน 976.9460 873.837 882.5693 2,733.3460 
เงินรำยได้ของหน่วยงำน - 

- 
 

- - - 
เงินกู้ในประเทศ - - - - 
เงินกู้ต่ำงประเทศ - - - - 
อื่นๆ - - - - 
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ส่วนที่ 5 การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

แนวทางการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน เป็นเครื่องมือที่ก ำหนดกรอบ และแนวทำงในกำรขับเคลื่อนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำนที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ   
พ.ศ. 2560 - 2579 แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)  
ของกระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพ่ือให้กำรบริหำรแผน 
สู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรให้บริกำร  
ทำงกำรศึกษำ และกำรพัฒนำคุณภำพทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
จึงก ำหนดแนวทำงในกำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ ดังนี้ 
 1 .  สร้ ำ งกำรรับรู้ และควำม เข้ ำ ใจ ให้ กับผู้ บริห ำรและบุคลำกร ในหน่ วยงำนทุ กระดับ  
ในควำมเป็นมำ และควำมเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กับนโยบำยและแผนที่ส ำคัญอ่ืนๆ และสำระส ำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำร 
เพ่ือให้เกิดกำรรับรู้และเข้ำใจในทิศทำงเดียวกัน 
 2. เน้นย้ ำให้ผู้บริหำรหน่วยงำนในสังกัดทุกระดับให้ควำมส ำคัญในกำรพิจำรณำแผนปฏิบัติรำชกำร
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือใช้เป็นกรอบ 
ในกำรก ำหนดนโยบำย แผน และกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน โดยยึดหลักธรรมภิบำลของกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี เน้นกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรในหน่วยงำนทุกระดับ 
 3. มีกำรบูรณำกำร แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) สู่แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
ของหน่วยงำนในสังกัด เพ่ือขับเคลื่อนนโยบำย กลยุทธ์ และก ำหนดแผนงำน/ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม/
งบประมำณ ให้สอดคล้องกัน 
 4. มีกำรก ำกับ ติดตำม และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน โดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ทั้งในระดับโรงเรียน เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน อย่ำงเป็นระบบ 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
 แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน จะส่งผลให้เกิดเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ ด้วยเงื่อนไขควำมส ำเร็จ ดังนี้ 
 1. ควำมต่อเนื่องของนโยบำย 
 2. กำรมีแผนและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรดังกล่ำว โดยมีกำรก ำหนดเป้ำหมำย 
ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ และก ำหนดเวลำที่เหมำะสม โดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
 3. กำรได้รับกำรสนับสนุนทรัพยำกรที่ต่อเนื่อง ทั้งงบประมำณ บุคลำกร เวลำ ในกำรด ำเนินกำร          
ที่ต่อเนื่องและครอบคลุมภำรกิจ 
 4. กำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง ทั้งระหว่ำงหน่วยงำนรัฐ หน่วยงำนเอกชน องค์กร 
ภำยนอกอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
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 5. กำรด ำเนินกำรที่มีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผล โปร่งใส เป็นธรรม มีผลผลิตและผลลัพธ์ที่ชัดเจน 
เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ชำติ เพ่ือให้หน่วยงำนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เชื่อมั่นในกำรด ำเนินงำน และให้ควำมสนับสนุน
ทรัพยำกรอย่ำงต่อเนื่อง 

บทบาทของหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 เพ่ือให้แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ     
ขั้นพ้ืนฐำน ประสบผลส ำเร็จ หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ควรด ำเนินกำร ดังนี้ 
 ส่วนกลาง รวมถึงส ำนักต่ำงๆ ในส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด ำเนินโครงกำร 
โดยก ำหนดตัวชี้วัดที่เหมำะสม บรรลุผลได้ สอดคล้องกับบริบทในพ้ืนที่ สนับสนุนทรัพยำกรเพ่ือกำรปฏิบัติงำน
ในพ้ืนที่ที่เพียงพอ มีกำรให้ค ำแนะน ำ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินกำรที่เหมำะสม เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตำมหลักธรรมำภิบำล ไม่เพ่ิมภำระงำนให้แก่ผู้ปฏิบัติในพ้ืนที่ 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ก ำหนดตัวชี้วัดที่เหมำะสม บรรลุผลได้ สอดคล้องกับบริบท 
ในพ้ืนที่ สนับสนุนทรัพยำกรเพ่ือกำรปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ที่เพียงพอ มีกำรให้ค ำแนะน ำ ช่วยเหลือ ดูแล นิ เทศ 
ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินกำรของเรียนเรียนที่เหมำะสม เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
ไม่เพ่ิมภำระงำนให้แก่ผู้ปฏิบัติในสถำนศึกษำ 
 สถานศึกษา ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับบริบทในพ้ืนที่ ประสำนและสนับสนุน
ทรัพยำกรเพ่ือกำรปฏิบัติงำนที่เพียงพอ มีกำรให้ค ำแนะน ำ ช่วยเหลือ ดูแล นิเทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผล
กำรด ำเนินกำรที่เหมำะสม เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล ไม่เพ่ิมภำระงำนให้ครูโดยไม่จ ำเป็น 
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ประมาณการงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในระยะ 3 ปี (2563 - 2565) 
        จ าแนกตามยุทธศาสตร์ชาติ                                                     (หน่วย : บำท) 

เร่ือง 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 รวมท้ังสิ้น 

รวมท้ังสิ้น 287,604,420,400 278,227,466,700 280,180,377,100 846,012,264,200 

รวม (โครงการ) 73,394,272,000 70,885,420,300 71,594,278,400 215,873,970,700 

เร่ืองท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 1,456,109,300 1,630,195,400 1,646,497,600 4,732,802,300 

แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง     

โครงการพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้     

กิจกรรมหลัก พื้นฐำนเพื่อกำรพัฒนำกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 743,023,900 743,755,300 751,192,900 2,237,972,100 

กิจกรรมหลัก โรงเรียนประชำรัฐจงัหวัดชำยแดนภำคใต ้ 8,640,000 366,774,100 370,441,900 745,856,000 

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้     

โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสขุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้     

กิจกรรมหลัก กำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง 562,851,300 423,952,500 428,192,100 1,414,995,900 

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด     

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา     

กิจกรรมหลัก ป้องกันและแกไ้ขปญัหำยำเสพตดิในสถำนศึกษำ 141,594,100 95,713,500 96,670,700 333,978,300 

เร่ืองท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 183,926,800 255,785,000 258,343,000 698,054,800 

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนนุด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์     

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน     

กิจกรรมหลัก พัฒนำกำรจดักำรเรยีนรู้ขั้นพ้ืนฐำนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 5,749,200 3,640,700 3,677,200 13,067,100 



 

เร่ือง 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 รวมท้ังสิ้น 

โครงการจัดต้ังสถาบันไทยโคเซ็น     

กิจกรรมหลัก พัฒนำก ำลังคนด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนกำรลงทุนและ
เพิ่มขีดควำมสำมำรถภำคอุตสำหกรรมในประเทศและภูมิภำค 

152,223,700 233,547,100 235,882,600 621,653,400 

แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก     

โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานเพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก ด้านภาษา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม 

    

กิจกรรมหลัก โครงกำรพัฒนำสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อรองรับเขตพัฒนำเศรษฐกิจภำคตะวันออก 
ด้ำนภำษำ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และกำรประกอบอำชีพ 10 อุตสำหกรรม 

25,953,900 18,597,200 18,783,200 63,334,300 

เร่ืองท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 17,770,715,360 14,938,088,930 15,087,472,000 47,796,276,290 

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์     

ผลผลิตท่ี 1 ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา     

กิจกรรมหลัก กำรจัดกำรศึกษำก่อนประถมศึกษำ 234,829,600 170,439,700 172,144,100 577,413,400 

กิจกรรมหลัก กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนปฐมวัย 24,416,000 19,126,600 19,317,900 62,860,500 

ผลผลิตท่ี 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ     

กิจกรรมหลัก กำรจัดกำรศึกษำประถมศึกษำส ำหรับโรงเรยีนปกต ิ 4,721,163,600 3,434,059,860 3,468,400,500 11,623,623,960 

กิจกรรมรอง กำรสนับสนุนกำรศึกษำภำคบังคับ 1,119,168,800 1,173,750,000 1,185,487,500 3,478,406,300 

กิจกรรมรอง ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษเพื่อเสริมศักยภำพกำรแข่งขันในประชำคมอำเซียน 42,828,900 49,499,500 49,994,500 142,322,900 

กิจกรรมรอง พัฒนำระบบกำรวดัและประเมินผลส่งเสริมเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรประเมินคณุภำพ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

106,719,900 94,921,600 95,870,900 297,512,400 

กิจกรรมรอง พัฒนำหลักสตูรและกระบวนกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยให้เอื้อต่อกำรเรียนรูต้ลอดชีวิต 154,909,600 131,111,900 132,423,100 418,444,600 

กิจกรรมหลัก กำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนต้นส ำหรับโรงเรียนปกติ 1,491,322,260 1,239,993,670 1,252,393,700 3,983,709,630 



 

เร่ือง 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 รวมท้ังสิ้น 

กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ให้มีควำมหลำกหลำยเพื่อเอื้อต่อกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
อย่ำงมีคุณภำพ 

3,324,400 8,646,300 8,732,800 20,703,500 

กิจกรรมรอง กำรวิจัยเพื่อพัฒนำนวัตกรรมกำรจดักำรศึกษำ 142,875,000 109,896,900 110,995,900 363,767,800 

กิจกรรมรอง สนับสนุนเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรพัฒนำครูอย่ำงมีประสิทธิภำพ 157,462,000 126,173,000 127,434,800 411,069,800 

กิจกรรมรอง ครูคลังสมอง 626,040,000 533,547,000 538,882,500 1,698,469,500 

กิจกรรมหลัก ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง
และเป็นธรรมสอดคล้องตำมบริบท 

112,143,800 105,217,600 106,269,800 323,631,200 

กิจกรรมหลัก กำรช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยทำงสังคม 98,241,900 76,274,400 77,037,200 251,553,500 

ผลผลิตท่ี 3 ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย     

กิจกรรมหลัก กำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำยส ำหรับโรงเรียนปกติ 3,170,364,200 2,472,949,400 2,497,678,900 8,140,992,500 

กิจกรรมหลัก กำรส่งเสริมศักยภำพในกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำ 419,148,800 233,185,800 235,517,700 887,852,300 

กิจกรรมรอง ส่งเสริมภำษำต่ำงประเทศท่ีสอง ควำมเป็นพลเมืองในกำรพัฒนำสู่โรงเรียนในประชำคม
อำเซียน 

70,848,000 42,304,700 42,727,800 155,880,500 

ผลผลิตท่ี 6 เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ     

กิจกรรมหลัก กำรพัฒนำผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์และคณติศำสตร์ 68,644,100 19,881,400 20,080,300 108,605,800 

กิจกรรมหลัก กำรยกระดับคณุภำพกำรศึกษำโรงเรียนวิทยำศำสตรจ์ุฬำภรณรำชวิทยำลัย 936,933,900 924,316,400 933,559,600 2,794,809,900 

กิจกรรมหลัก กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ดิจิตอลเทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะในสถำนศึกษำเพื่อควำมเป็นเลิศ - 10,933,500 11,042,900 21,976,400 

กิจกรรมหลัก กำรพัฒนำผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนทัศนศลิป์  นำฏศิลป์ ดนตรีและกีฬำ 158,630,000 119,060,700 120,251,400 397,942,100 

กิจกรรมหลัก กำรพัฒนำศูนย์โอลมิปิกวิชำกำร 57,909,800 49,322,800 49,816,100 157,048,700 



 

เร่ือง 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 รวมท้ังสิ้น 

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนนุด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์     

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน     

กิจกรรมหลัก กำรยกระดับคณุภำพกำรเรียนรู้ภำษำไทย 6,864,100 5,237,500 5,289,900 17,391,500 

กิจกรรมหลัก ยกระดับคุณภำพผู้เรียนด้ำนศักยภำพกำรเรียนรู้เชิงกระบวนกำรสู่ควำมทัดเทียม
นำนำชำติ 

8,629,600 5,370,500 5,424,300 19,424,400 

กิจกรรมหลัก ครผูู้ทรงคณุค่ำแห่งแผ่นดิน 765,000,000 166,600,000 168,266,000 1,099,866,000 

กิจกรรมหลัก สำนพลังประชำรัฐดำ้นกำรศึกษำพ้ืนฐำนและกำรพัฒนำผู้น ำ 333,768,500 311,273,800 314,386,600 959,428,900 

กิจกรรมหลัก กำรจัดกำรศึกษำเพือ่กำรมีงำนท ำ 14,398,500 9,122,100 9,213,400 32,734,000 

กิจกรรมหลัก คืนครูให้นักเรียนส ำหรับโรงเรียนปกต ิ 2,137,140,000 2,427,645,000 2,451,921,500 7,016,706,500 

กิจกรรมหลัก พัฒนำบุคลำกรโรงเรียนกลุม่พิเศษ 2,433,300 1,825,000 1,843,300 6,101,600 

โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล     

กิจกรรมหลัก กำรขับเคลื่อนกำรจดักำรเรียนรูส้ะเต็มศึกษำ 89,398,800 28,084,800 28,365,700 145,849,300 

กิจกรรมหลัก กำรขับเคลื่อนกำรจดักำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณและกำรออกแบบเทคโนโลยี - 25,362,000 25,615,700 50,977,700 

กิจกรรมหลัก กำรพัฒนำเด็กปฐมวัยอย่ำงมีคุณภำพ 8,814,000 7,953,700 8,033,300 24,801,000 

กิจกรรมหลัก พัฒนำคลังเครื่องมือมำตรฐำนเพื่อยกระดับคณุภำพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 126,151,600 95,220,200 96,172,500 317,544,300 

กิจกรรมหลัก กำรยกระดับผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติทีส่อดคล้องกับบริบทพ้ืนท่ี 110,320,800 89,265,800 90,158,500 289,745,100 

กิจกรรมหลัก กำรยกระดับคณุภำพผู้เรียนเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรประเมิน PISA 2021 21,245,000 13,000,300 13,130,400 47,375,700 

กิจกรรมหลัก กำรพัฒนำมำตรฐำนระบบกำรประเมินมำตรฐำนและกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ 10,620,400 6,926,400 6,995,700 24,542,500 

กิจกรรมหลัก กำรส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 11,253,200 8,240,300 8,322,800 27,816,300 



 

เร่ือง 
งบประมาณ 
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โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู
สู่ศตวรรษที่ 21 

    

กิจกรรมหลัก พัฒนำกำรจดักำรเรยีนกำรสอนภำษำอังกฤษ 33,627,500 365,131,500 368,782,900 767,541,900 

กิจกรรมหลัก พัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำจีน - 115,500,000 116,655,000 232,155,000 

โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม และคุณลักษณะอนัพึงประสงค์     

กิจกรรมหลัก ส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่ำนิยมของชำติ 95,923,000 54,235,200 54,777,600 204,935,800 

กิจกรรมหลัก ส่งเสรมิกิจกรรมนักเรียนเพื่อเสริมสร้ำงคณุธรรม จรยิธรรม และลักษณะที่พึงประสงค์ 75,988,400 57,482,100 58,057,000 191,527,500 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค     

โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีชื่อเสียงของภาค     

กิจกรรมหลัก ส่งเสรมิและพัฒนำควำมรู้ ทักำะกำรน ำเที่ยวอุทยำนสตูล 1,214,100 - - 1,214,100 

เร่ืองที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

52,975,521,440 53,163,528,570 53,695,164,800 159,834,214,810 

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์     

ผลผลิตท่ี 1 ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา     

กิจกรรมย่อย โรงเรียนในเขตพื้นท่ีสูงและถิ่นทุรกันดำร 44,669,600 - - 44,669,600 

ผลผลิตท่ี 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ     

กิจกรรมรอง เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 940,163,040 777,906,800 785,685,900 2,503,755,740 

กิจกรรมรอง กำรจัดกำรศึกษำเพือ่กำรพัฒนำท่ียั่งยืน 99,045,400 51,279,700 51,792,500 202,117,600 

กิจกรรมหลัก สนับสนุนผูป้ฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ 681,300,000 751,014,000 758,524,200 2,190,838,200 
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กิจกรรมหลัก ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับโรงเรียนในโครงกำรตำมพระรำชด ำริ โรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนในเขตพื้นท่ีสูงและถิ่นทุรกันดำร 

1,344,872,200 838,000,770 846,380,800 3,029,253,700 

กิจกรรมหลัก กำรก่อสร้ำง ปรับปรุง ซ่อมแซมอำคำรเรียนและสิ่งก่อสร้ำงประกอบส ำหรับโรงเรียนปกติ 8,345,757,700 5,007,091,700 5,057,162,700 18,410,012,100 

ผลผลิตท่ี 4 เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพืน้ฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ     

กิจกรรมหลัก สนับสนุนกำรศึกษำส ำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิกำรในมูลนิธิคณุพุ่ม 53,316,000 53,316,000 53,849,200 160,481,200 

กิจกรรมหลัก คืนครูให้นักเรียน ส ำหรับนักเรียนพิกำร 1,514,769,000 1,525,524,000 1,540,779,300 4,581,072,300 

กิจกรรมหลัก กำรจัดกำรศึกษำเพือ่นักเรียนพิกำรโดยโรงเรยีนศึกษำพิเศษ 137,923,300 141,962,600 143,382,300 423,268,200 

กิจกรรมหลัก กำรพัฒนำสมรรถภำพเด็กพิกำรโดยศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 286,417,800 269,794,600 272,492,600 828,705,000 

กิจกรรมหลัก ยกระดับคณุภำพกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 333,908,100 305,645,000 308,701,500 948,254,600 

กิจกรรมหลัก กำรก่อสร้ำง ปรับปรุง ซ่อมแซมอำคำรเรยีนและสิ่งกอ่สร้ำงประกอบส ำหรับเด็กพิกำร 298,785,000 507,954,800 513,034,400 1,319,774,200 

ผลผลิตท่ี 5 เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     

กิจกรรมหลัก กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กด้อยโอกำสโดยโรงเรียนศกึษำสงเครำะห์ 229,300,100 213,925,500 216,064,800 659,290,400 

กิจกรรมหลัก กำรก่อสร้ำง ปรับปรุง ซ่อมแซมอำคำรเรียนและสิ่งก่อสร้ำงประกอบส ำหรับโรงเรียน
ศึกษำสงเครำะห์ 

505,476,900 390,400,600 394,304,700 1,290,182,200 

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนนุด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์     

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน     

กิจกรรมหลัก กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 285,750,000 285,084,000 287,934,900 858,768,900 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี     

กิจกรรมหลัก กำรพัฒนำคณุภำพกำรศึกษำด้วยดิจิทัลเทคโนโลย ี 35,320,000 - - 35,320,000 
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โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล     

กิจกรมมหลัก โรงเรียนคณุภำพประจ ำต ำบล (1 ต ำบล 1 โรงเรียนคณุภำพ) 200,208,800 4,466,292,500 4,510,955,500 9,177,456,800 

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา     

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน     

กิจกรรมหลัก กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 37,203,764,300 36,954,187,700 37,323,729,600 111,481,681,600 

โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา     

กิจกรรมหลัก กำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล 132,499,000 235,602,000 237,958,100 606,059,100 

โครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในระดบัพ้ืนที่     

กิจกรรมหลัก พัฒนำกำรจดักำรศกึษำโรงเรียนทีต่ั้งในพ้ืนท่ีลักษณะพิเศษ 302,275,200 388,546,300 392,231,700 1,083,253,300 

เร่ืองท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 31,053,100 23,991,700 24,231,700 79,276,500 

แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสรำ้งศักยภำพทรัพยำกรมนุษย ์     

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน     

กิจกรรมหลัก สร้ำงจิตส ำนึกในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 31,053,100 23,991,700 24,231,700 79,276,500 

เร่ืองท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 976,946,000 873,830,700 882,569,300 2,733,346,000 

แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสรมิสรำ้งศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์     

ผลผลิตท่ี 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ     

กิจกรรมรอง กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบรหิำรจดักำร 36,713,200 25,884,000 26,142,900 88,740,100 

กิจกรรมรอง กำรบริหำรจัดกำรในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน (Area-base) 608,472,800 590,926,100 596,835,400 1,796,234,300 
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ผลผลิตท่ี 3 ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย     

กิจกรรมรอง กำรบริหำรจัดกำรในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน (Area-base) 141,038,000 129,818,900 131,117,100 401,974,000 

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนนุด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์     

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน     

กิจกรรมหลัก ขับเคลื่อนกำรพัฒนำพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ 36,686,000 30,494,500 30,799,500 97,980,000 

แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิอบ     

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา     

กิจกรรมหลัก เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและควำมตระหนักรู้ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 101,143,300 29,828,400 30,126,700 161,098,400 

กิจกรรมหลัก เสริมสรำ้งธรรมำภิบำลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบรหิำรกำรจดักำร - 39,931,800 40,331,200 80,263,000 

กิจกรรมหลัก กำรพัฒนำนวัตกรรมกำรป้องกันกำรทุจรติเชิงรุก - 26,947,000 27,216,500 54,163,500 

กิจกรรมหลัก กำรบูรณำกำรระบบกำรประเมินด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน  
ของหน่วยงำน 

52,892,700 - - 52,892,700 

เร่ืองท่ี 1 - 6 214,210,148,400 207,342,046,400 208,586,098,700 630,138,293,500 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ     

ผลผลติรำยกำรค่ำใช้จ่ำยบุคำกรภำครัฐยกระดับคณุภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 214,210,148,400 207,342,046,400 208,586,098,700 630,138,293,500 
















